
Směrnice pro tvorbu a používání účelového sociální fondu

 W sdružení Písek z.s. realizuje účelový trvalý fond s názvem „Účelový sociální fond pro děti
ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek.“

I.
Účel fondu

Fond je zdrojem financování aktivit v oblasti péče o děti. Je určen především ke zlepšení
vzdělávacích podmínek a k překlenutí tíživé životní situace žáků waldorfské školy v Písku.

II.
Tvorba fondu

Fond je tvořen finančními dary fyzických a právnických osob  posílaných na účet W sdružení
Písek z.s.  č.ú. 2400414578/2010.

III.
Použití fondu

Sociální fond by měl sloužit na pomoc dětem z naší školy v případě, že rodina nemá dostatek
finančních prostředků, aby jim mohla uhradit například školní výlety, adaptační pobyty,
lyžařský výcvik atd. Dále také školní obědy, poplatek za školní družinu nebo školní pomůcky
či jiné aktivity pořádané školou. Bohužel těchto rodin přibývá a mnohdy jsou na hranici
sociální potřebnosti. Nevzniká jim nárok na žádné sociální dávky a jednorázové dávky bývají
na tyto účely poskytovány zřídkakdy. 
Domníváme se, že sociální fond určený pouze dětem z naší školy, může být pro ně
nejdostupnějším řešením a zajistí tak pomoc konkrétnímu dítěti přímo a neprodleně.

Pravidla pro žadatele: - žadatelem může být pouze zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje
waldorfskou ZŠ/MŠ Svobodná v  Písku, trvalé bydliště dítěte v Písku přitom není podmínkou:

- jedná se o sociálně slabou rodinu/rodiče samoživitele, která vyčerpala všechny dostupné
zákonné možnosti pomoci, 
- jedná se o rodinu, která je těsně nad hranicí životního minima, nevznikl jí nárok na dávky
hmotné nouze a situace jí neumožňuje zvýšit si příjem vlastním přičiněním, 
- situace rodiny je dlouhodobá.
- jedná se o rodiny v nastalé situační krizi

IV.
Čerpání fondu

Čerpání finančních prostředků z účtu sociálního fondu:
Finanční prostředky budou odčerpávány z účtu sociálního fondu po předložení žádosti na
předepsaném formuláři čerpání a následném schválení Radou W sdružení z.s.

Finanční podpora není nároková a závisí na individuálním posouzení. 




